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Antrasis NESUS veiklos darbo grupių susitikimas vyko gruodžio 1-2
dienomis Paryžiuje. Jame dalyvavo 59 dalyviai iš 27 šalių.

Susitikimo pradžioje trumpą informaciją pateikė NESUS veiklos vadovas
prof. Jesus Carretero ir šio susitikimo vietinis organizatorius prof. Emma-
nuel Jeannot. Projekto vadovas supažindino dalyvius su svarbiausiais dar-
bais ir įvykiais per 3 mėnesius, praėjusius po Porto susitikimo: pateikta
STSM išvykų statistika ir informacija apie dar nepanaudotas šios veiklos
dalies lėsas, viešinimo veikla, išleista Porto seminaro medžiaga (elektroninė
ir popierinė knygos versijos pristatytos dalyviams, šiame rinkinyje paskelb-
tas ir VGTU grupės mokslininkų straipsnis). Išsamiai pristatyti NESUS
tinklalapio vystymo rezultatai, aptartos tolimesnės jo tobulinimo kryptys:
darbo pasiūlymai, programinės įrangos katalogas ir t.t.

Lygiagrečiai vyko visų 6 darbo grupių posėdžiai, jiems pirmininkavo
darbo grupių vadovai. Aš dalyvavau WG6 darbe, detali informacija apie
kitų grupių susitikmo rezultatus yra pateikta oficialioje NESUS ataskaitoje.
Pirmosios dienos darbo pabaigoje visų darbo grupių vadovai supažindino
susitikimo dalyvius su kiekvienos grupės pagrindiniais rezultatais.

WG6 susitikime nagrinėti tokie pagrindiniai klausimai

1. Dabartinė veiklos situacija ir darbo planai.

2. WG6 tarpinės ataskaitos aptarimas ir galutinės versijos rengimas.

3. Klausimo apie specialių interesų grupių sudarymą aptarimas, atsakin-
gų atstovų parinkimas (aš dalyvausiu specialios grupės, skirtos lygiagrečiųjų
skaitinių modelių, naudojančių tinklinius algoritmus, darbe).

4. Straipsnio, skirto žurnalo "Journal of Supercomputing Frontiers and
Innovations" spec. numeriui, rengimo plano aptarimas.



5. Moksliniai pranešimai – Roman Wyrzykowski (Lenkija), Neki Frask-
ieri, Maya Neytcheva (Švedija).

6. Paskirti kontaktiniai asmenys bendravimui su pirmąją ir antrąją darbo
grupėmis.

Gruodžio 2 dieną vyko industrinė sesija (bendravimas su industrija yra
NESUS veiklos prioritetatas).

Pranešimus padarė kviestiniai svečiai:

Jean-Francois Lavignon (Bull & ETP4HPC platforma)

Yann Kalemkarian (Kalray)

Bill Mc Coll (Huawei)

Marie-Christine (Sawley Intel)
Pranešėjai supažindino su jų kompanijomis ir pagrindė galimus bendra-

darbiavimo su NESUS taškus. Jean-Francois Lavignon taip pat pristatė
ETP4HPC platformą.

Prof. habil. dr. R. Čiegis
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